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 رانیا   ي منتخب ورزشی ها فدراسیون در تفکر راهبرديو  مدیریت مشارکتیبررسی تاثیر هدف از اجراي این تحقیق،

پرسـش نامـه   و  )1381رنجبـر،  و لبـاف (یمشـارکت  تیریمـد   پرسشـنامه  شـامل  ابزار اندازه گیري این تحقیق .است

  پایـایی پرسشـنامه   و) CFA(سازه از طریق تحلیل عاملی تاییـدي   با روایی) 1998، لیدکا( تفکر راهبردياستاندارد 

. تعیـین گردیـد   کرونباخ ضریب الفايبا استفاده از  )96/0(و پرسش نامه تفکر راهبردي  )88/0(ی مشارکت تیریمد

 269و بـود  هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایـران   فدراسیوننفر از روسا و کارکنان  900جامعه آماري تحقیق شامل 

تحقیـق  . ندانتخـاب شـد  نمونـه آمـاري   به عنوان  تصادفی سادهبه صورت  بر اساس جدول کرجسی و مورگاننفر 

بـا  ) مسـیر مدل ساختاري، تحلیل (ل معادالت ساختاري مد بنا برکه  باشد می ارتباطی -علیحاضر از نوع تحقیقات 

 . استفاده از نرم افزار آماري لیزرل انجام شده است

 "مشارکت در هدف گذاري، تصمیم گیري، حل مشکالت و تغییـر و تحـول  "ي ها مولفههاي تحقیق نشان داد  یافته

سیستمی، تمرکز بر هدف، تفکر فرضیه محور، نگرش "ي ها مولفه. داري دارند بر مدیریت مشارکتی اثر مستقیم معنی

مـدیریت  ، در مجمـوع  .داري دارنـد  اثر مسـتقیم معنـی   تفکر راهبرديبر  "فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر به موقع

هاي آزمـون    اثر مستقیم و معنی داري دارد و شاخصهاي منتخب ورزشی  در فدراسیون تفکر راهبرديمشارکتی بر 

بـین   مشـارکت توسـعه   ،بنـابراین  .هسـتند  تفکر راهبرديبرازندگی مبین برازندگی مدل تاثیر مدیریت مشارکتی بر 

ي ورزشی را در آینـده  ها در بین فدراسیون موجبات بهبود تفکر راهبرديي ورزشی، ها مدیران و کارکنان فدراسیون

 .درقم خواهد ز

  ي ورزشیها فدراسیون و تفکر راهبرديمدیریت مشارکتی،  :يکلید گانواژ
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  مقدمه

موجـب   هـاي ارتبـاطی   تغییرات قابل توجه قرن بیست و یکم در تمام جوانب، به ویژه تغییـرات شـگرف درکانـال   

در  اي بـازبینی عمـده   و ، افـزایش تقاضـا و بـاال رفـتن انتظـارات مشـتریان      سازمانی شکستن مرزهاي جغرافیایی و

 باي امروز ریمتغ طیدرشرا  ،همچنین ).2007، 1اوسترهاوت و همکاران( ها و چشم انداز راهبردي شده است اولویت

ـ بن وی اساسـ  تحول دچار ها سازمان تفکر  و دنیشیاند نحوه  وسته،یپ وی مئدا تحوالت  وی ژگـ یو کـه  دهیـ گرد نیادی

 شده ترسیم اهداف با عنایت به). 2،2003یاوشاناس(است  آن با مرتبطی ومبان تفکر راهبردي  به توجه آن بارز صفت

 و نـرم افـزاري   جنـبش  بر تأکید با 1404 در افق باید ایران جمهوري اسالمی کشور بیست ساله، انداز چشم درسند

 سـرمایه  و انسـانی  منـابع  برتـر  سـهم  و اقتصـادي  مسـتمر  و رشد پرشتاب پیشرفته، فناوري و دانش از برخورداري

 این که )1404 سند چشم انداز( گیرد قرار منطقه اقتصادي و فناوري علمی، برتر جایگاه ملی، در تولید در اجتماعی

 يتوانمنـد سـاز   يهـا  بـه برنامـه   دنیبخش تیاهم ،یقابل انعطاف،کارکنان چند مهارت يوجود ساختارها مستلزم امر

 راتییبا تغ ییایدر رو دیجد طیانطباق با شرا جهت در بین آنانمشارکت  روحیه نهادینه سازي و مدیران و کارکنان

به عنـوان   3هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی، تفکر راهبردي در عرصه، همچنین). 1384هداوند و صادقیان، ( است

در کـل  . دهد هاي راهبردي یاري می شود و مدیران ارشد را در تصمیم گیري در موقعیت یک برگ برنده شناخته می

بدیهی است کـه  . استتدوین استراتژي و فرایند به کارگیري تجربیات قبلی در چارچوبی منسجم  ، تفکر راهبردي

 4استیسـی (بهترین تصمیم را اتخاذ نمود ) راهبردي(هاي حساس و بحرانی توان در موقعیت با پیمودن این فرآیند می

آمـد   کار ها براي ارتقاي عملکرد سازمانی و ازمانمدیران ارشد س بنابراین، ).1387ترجمه جعفري و کاظمی موحد، 

شیوه خاص اندیشیدن  ،تفکر راهبردي .مجهز شوند "راهبردي تفکر"نام ه شدن سازمان باید به ابزار ساده و مهمی ب

برنامه ریزي راهبردي نیز ابزاري براي پیـاده سـازي    ، حتیتوان آن را مهارت معماري استراتژي دانست است که می

بلکه یک طرز نگرش اسـت   ،استراتژي یک برنامه نیست. باشد هاي خلق شده از طریق تفکر راهبردي می استراتژي

). 1994، 5هامل و پراهالد(ي اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قراردارد ها که اساس آن بر تشخیص فرصت

آفریند و مـدیران را در تصـمیم گیـري صـحیح پـیش از عمـل کمـک         چشم انداز می ،براي سازمان تفکر راهبردي

عدم وجود برداشت صحیح از  ،متاسفانه. را اتخاذ نمایند نماید تا در راستاي این چشم انداز تصمیمات صحیحی می

                                                           
1 Oosterhoutetal  
2 O’Shannassy 
3 Strategic Thinking 
4 Stacey 
5 Hamel &Prahalad 
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دسـتیابی نداشـته   هبـردي  شود تا آنـان بـه دسـتاوردهاي تفکـر را     ماهیت تفکر راهبردي در میان مدیران موجب می

  ).1994، 1زبرگتمین(باشند

 آن محیط و سازمان بهتر درك باعث خاصی دوراندیشی و جامعیت با سازمانی و فردي سطح دو تفکر راهبردي در  

 را وکارکنـان  مـدیران  بـین    بیشتر تعامل و ارتباطات زمینه ،همچنین . گردد  می  منجر مکرر يها خالقیت به ومی شود 

 ،طرفـی  از). 1383آقـا زاده،  ( شـود   سـازمان مـی   در کارکنان خالقیت و نبوغ از برداري بهره باعث و آوردمی  فراهم

آن کمـک   اصلی کارکردشود و  یکى از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر موفقیت هر سازمانى تلقى میتفکر راهبردي 

 سمت و یکپارچه را سازمان ، مشترك آرمان یک صورت به انداز چشم خلق. است انداز چشمو دستیابی به  خلقبه 

 مشتري، مزیت براي ارزش باالترینچشم انداز  خلق. بخشد  می  جهتو  مشخص را سازمان حرکت مطلوب سوي و

تقویـت تفکـر راهبـردي بـه      ،زبـرگ تمین ازدیدگاه ).1389وکیانی،  غفاریان( رقباست از تمایز و سازمان براي رقابتی

شود و مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر راهبردي هستند قادرند، سایر کارکنـان   بهتر منجر میهاي  تدوین استراتژي

نه بـه   -اي که باید باشد ها سازمان را به گونه آن. را به یافتن راهکارهاي خالقانه براي موفقیت سازمان ترغیب کنند

راهبردي را پیش درآمـدي بـر طراحـی آینـده سـازمان      توان تفکر   می  ،به این ترتیب. نگرند  می  - گونه اي که هست

شـفافی نداشـته باشـند، داشـتن تفکـر        هایی که برنامه ریزي راهبردي مـدون و   سازمان). 1994زبرگ، تمین( دانست

 پـنج داراي تفکـر راهبـردي    ، )1998(2یلیـدکا ها براساسپژوهش. راهبردي امري غیر واقع و بحث آن بی مورد است

 اصلی ) 7به موقع تفکرو  6هوشمندانه طلبی فرصت، 5محور فرضیه تفکر ،4، عزم راهبردي3سیستمی نگرش( ویژگی

 ).1998لیدکا، (است  برجسته و اصلی

 هـا  سازمان انسانی منابع بالندگی و پرورش در چشمگیر نقشی تاکنون که فعال مدیریتی هاي نظام از یکی ، همچنین

 ابعاد در چه و نظري ابعاد در چه اثربخش، نظامی حکم در مدیریتی نظام این .است 8مشارکتی مدیریت نظام داشته،

 نظـام  مشـارکتی،  مـدیریت  نظـام  .اسـت  برخـوردار  واال جایگـاهی  از جهـان  موفق هاي اکثر سازمان در عملی ابعاد

. اسـت  شده عجینو آمیخته  آن مدیریتی مختلف سطوح یا سازمان با که است افرادي همۀ عملی و فکري همکاري

 بـه  که افرادي همۀ و آید یم وجود به سازمان اهداف به حصول براي اندیشی هم و همفکري نظام یک طریق بدین

 حاصـل  و اندیشیده فعاالنه وري، بهره ارتقاي و مسائل حل هاي روش درباره ،هستند ارتباط در سازمان با نحوي هر

 تحـول  درحـوزه  راسـتا،  ایـن  در).1389پـور رضـا،   ( شود می رائه سازمانا آن به پیشنهادهایی و ها طرح قالب در آن

                                                           
1 Mintzberg 
2  Liedtka 
3  SystemPerspective 
4  IntentFocus 
5  HypothesisDriven 
6  IntelligentOpportunism 
7 ThinkinginTime 
8 Participative Management 
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 اعضـاي  و رهبـران  مشـارکت  و دخالـت  میزان تا شوند می طراحی دقیق اي گونه به تغییر ایجاد هاي برنامه سازمان،

 تحـول  حـوزه  واالي يهـا  ارزش و اصـلی  هاي هدف ترین عمده ازکارکنان  مشارکت افزایش. ابدی افزایش سازمان

 سـازمان  بـاالي  سـطح  افـراد  یـا  نخبگـان  مخـتص  ،سازمان تحول يها برنامه در مشارکت. یندآ می شمار به سازمان

 کـه  اسـت  قدرتمند اکسیر نوعی مشارکت،. کند پیدا گسترش سازمان سراسر در وسیعی طور به باید لکه نیست،ب

 ترجمـه ،فرنجواچبل( بخشد می بهبود را سازمانی و فردي عملکرد اي مالحظه قابل گونهه ب و است افراد عالقه مورد

 ).1385، فرد دانایی و الوانی

هاي قابل توجهی را جهت بهبود وضعیت عملکردي خـود   ورزشی در ایران تالش هاي   فدراسیون هاي اخیر،  در سال

هـاي   ها در عرصـه  ها از دیدگاه بسیاري از صاحب نظران و با توجه به نتایج آن اما عملکرد این فدراسیون ،اند نموده

هاي مدیریتی در فدراسیون به عنـوان یکـی از مهـم     همواره ضعف سیستمو  المللی در سطح مناسبی قرار ندارد بین 

لـزوم  تـوان بـه     مـی  در این راسـتا،   ).1390عیدي، (ترین دالیل ضعف عملکردي فدراسیون در نظر گرفته شده است

سرمایه گذاري شایسـته جهـت توسـعه فرهنـگ     و  ، بازنگري در تشکیالت و ساختار ورزشداشتن تفکر راهبردي

 ،در حال حاضر، وضعیت تفکر راهبردي و کاربرد آن. )1389قالیباف، ( اشاره کردهاي ورزشی  سازمانمشارکت در 

سوي دیگر، کارکنان از  بین  هاي مخرب در  شکل گیري فرهنگ  از یک سو و ضعف در توسعه مدیریت مشارکتی و 

 توجهی کم احتمالسازمانی،  رقیب وجود عدمالبته . ورزشی است هاي   گیر فدراسیون معضالتی است که گریباناز 

. )1392رشید لمیـر و همکـاران،   ( دهد  می افزایش را بخش دراینات تفکر راهبردي و مدیریت مشارکتی موضوع به

وابسـته هسـتند و درك وضـع    ورزشی کامال به هم  هاي   در فدراسیون  مدیریت مشارکتی  و تفکر راهبردي ،بنابراین

در . ها نقش به سزایی داشته باشد تواند در موفقیت این فدراسیون  می ها با یکدیگر  آن رابطه  ها و همچنین  موجود آن

 راهبـردي  تفکربهبود  تواند بر   می تا چه میزان  مشارکتی مدیریتست که ا پژوهش این اینصلی ااین راستا، سوال 

 هـاي بـین متغیر  محقق در نظـر دارد مـدل مناسـبی از روابـط     . موثر باشد کشور ورزشی منتخب يها فدراسیوندر 

  .تفکر راهبردي ارائه نمایدمدیریت مشارکتی و 

 فوتبـال  فدراسـیون  در استراتژیک تفکر که میزاندهد  ها نشان می در سازمان تفکر راهبردي ابعاد شناساییو  بررسی

، احـراري ( باشـد  مـی مطـرح   ایـران  فوتبال فدراسیون در استراتژیک برنامه تدوین مکمل و نیاز پیش عنوان به ایران

و  امینـی ( تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  ارشـد  مـدیران  بین در سیستمی تفکر مطلوبهمچنین وضعیت  ).1392

راهبردي براسـاس مـدرك تحصـیلی و تفکیـک      تفکرمیزان برخورداري از بین داري  تفاوت معنی )1392همکاران،

هاي آموزشی بر اساس رتبه علمی و  مدیران گروهبین میزان برخورداري از تفکر راهبردي و عدم تفاوت  ها دانشکده

 ورزشـی  يهـا  سـازمان  در راهبـردي  ریـزي  برنامه، نقش مثبت )1390،کاظمی، جوادي پور و نوروز زاده(جنسیت 

 غیره و محیط رهبري، فرهنگ، پیچیدگی به سازمان راهبردي ریزي برنامه و مدیریت گیبست و غیرانتفاعی و دولتی
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، خالقیـت،  یسیسـتم  تفکـر (عنصـر  چهار باتفکر راهبردي  مدل بررسی ).1،2007کرامادیس و تکیو( نشان می دهد

ـ ارا ،)2013 و همکاران، کمانگر(متاآنالیز روشبه ) یادگیريعمل  واهده مش ـ ارز بـراي  ه مـدل ئ ت تفکـر  یـ ظرفی ابی

 سیسـتمی،  هـاي تفکـر   مولفه بندي تاثیر رتبه ،)1387، وخزاعی مشبکی( یرانیا يها سازمان در یاثربخش با راهبردي

داري  معنـی و شکاف  سنجش ،)1391معمایی،(راهبردي در سنجش تفکرطلبی  فرصت و نگري آینده مفهومی، تفکر

منوریـان،  ( جینلیـدکا   مـدل ن بر اساس تهرا شهرداري مدیران درراهبردي  تفکرموجود  وضعبا  عوامل بین اهمیت

 بـراي کسـب   غیرانتفاعی  هاي سازمان مدیره هیئت در راهبردي متفکران ازاستفاده  و )1391،نژاد شهامت و آقازاده

  .نمونه هایی از پژوهش در این زمینه اند )2012، 2کالرك( سازمان رقابتی مزیت

تفکر راهبـردي   هاي   مولفه تفکر راهبردي حاکی از تاثیر مثبتنقش  پیرامونهاي انجام شده  مرور پژوهش ،همچنین

و  کارکنـان  نگرش وشغلی  عملکرد بري ریگ میتصم در مشارکت ریتاث، )1390،ساالرینهند(بر فرآیند تصمیم گیري 

 معنـادار  و مثبـت  رابطـه  ،)2007، 3واسبورنرایپر(ي ور بهرهو   تیفیک جامع تیریمدبر  انداز چشم کتاثیر مثبت ی

 تفکـر  بین معنادار و مثبت رابطه، )مهارت و دانش مشارکت، انگیزش، کارکنان، پذیري مسئولیت(توانمندسازي  بین

یمی و مشارکتی با میـزان  ترهبري   بین سبک  مثبت معنی دار ورابطه  ،)1392پور،  ثابت(سازمانی  تحول و راهبردي

بـا عملکـرد    راهبردي برنامه ریزي در مشارکت تأثیر معنادار ،)1392صیادي و آهنگري،  سعادتی،(تفکر استراتژیک  

 ، فرصـت ، تمرکز بر اهدافسیستمی نگرش (هاي تفکر راهبردي   مولفه رابطه معنادار بین ، )1392صادقی، (ی سازمان

 )2012قربانی و کیـانی،  (راهبردي  تغییر براي پرسنل آمادگیو  محور فرضیه تفکربه موقع،  هوشمندانه، تفکر طلبی

  .باشد می )1392کفچه و سلطان پناه، گل محمدي،( تفکر استراتژیک آفرین بر میزان  تحول رهبريتأثیر معنادار و 

 پیشینه از موضوعاین  که دهد  می  نشانی مشارکت تیریمدو تفکر راهبردي تحقیقات انجام شده در حوزه جمع بندي

 يهـا  سبکبررسی  زمینه در شده نجاما يها پژوهش عمده. برخوردارنیستي ورزشی ها سازمان در زیادي پژوهشی

 وري بهـره  بازاریـابی،  عملکـرد    هیجـانی،  سازمانی، هـوش  چابکی: چون متغیرهایی با) سنتی و مشارکتی(مدیریت 

دهد که چه در   می ها نشان  هر یک از آن رابطه بین  بررسی . سنجیده شده است  EFQMمدل استقرار انسانی و منابع

داخل و چه در خـارج از کشـور مطالعـات انـدکی وجـود دارد و تحقیقـات انـدك انجـام شـده بیشـتر در حـوزه            

 قرارگرفته با رویکردي جامع مورد بررسی و پژوهش کمترهاي ورزشی  سازمان وباشد   می هاي غیر ورزشی  سازمان

ده در این پژوهش تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی بـراي بررسـی   عالوه بر این، مدل و ابزار مورد استفا. اند

مورد پژوهش قرار نگرفته و از این بعد نیز ایـن پـژوهش داراي نـوآوري     تفکر راهبرديو  مشارکتی مدیریت نقش

تفکـر راهبـردي   هاي مدیریت مشارکتی بر  ضرورت مطالعه و بررسی مولفه ،بنابراین با عنایت به مراتب فوق. است

                                                           
1 Kriemadis& Theakou 
2 Clark 
3 Pereira&Osburn 
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آیا در صـورت   به عبارت دیگر، این سوال مطرح می شود که  .شود می احساس پیش از بیش ها فدراسیون سطح رد

  یا خیر؟شود  فراهم میتفکر راهبردي بهبود  رايب تري مناسب بستر، جویانه مشارکت فرهنگداشتن 

 صـورت  بـه  کـه  است سازمان تاکتیکی و راهبردي يها تصمیم در کارکنان يدرگیر فرایند مشارکت ،گریدي سو از

ی اصل دیتاک. افتد  می  اتفاق مشخص حدودي و درجه، سطح با و غیرمستقیم یا مستقیم شکل به ،غیررسمی یا رسمی

 ابتکـارات   شـنهادات، یپ، هـا  دهیا از دارد نظر در و است کارکنان داوطلبانه مشارکت وي همکار بر تیریمد نوع نیا

ـ فعال مسـتمر  بهبـود  با هدف سازمان مشکالت و مسائل حل درها  آنی تخصص وی فن توان وها  تیوخالق هـاي   تی

 توسـط  نظـامی  و فضـا  ایجاد به مشارکتی مدیریت گفت توان  می  کلی طور به). 1379رهنورد،( کند استفاده سازمان

 مسائل و مشکالت حل و گیري سازي، تصمیم تصمیم روند در سازمان یک کارکنان تمام درآن که دارد اشاره مدیران

  )1385حضوري، ( .نمایند مشارکت و همکاري مدیریت سازمان، با

نظـارت دقیـق    بـا ورزشی زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان قرار دارند و  هاي   با توجه به این که فدراسیون

صحیح این  کنند، تحقق اهداف وزارتخانه متبوع در سطح کالن با عملکرد  می وزیر در اجراي رئوس اهداف فعالیت 

و کارکنان فدراسیون  برخورداري روسابا توجه به حجم گسترده وظایف،  ،بدین ترتیب. ها رخ خواهد داد فدراسیون

باعـث رشـد و    ،همچنـین  . باشـد   مـی  مهم ترین عامل موفقیت و اثربخشی در فدراسیون ورزشی از تفکر راهبردي، 

همگـام بـا ایـن    . شکوفایی ورزش کشور از نظر حرفه اي و بعد سالمت در جامعه در افق چشم انداز خواهـد شـد  

المللی، برنامه ریزي بـراي شـرکت    بین  هاي ورزشی نیز دالیلی از جمله عضویت در فدراسیون  روند، در فدراسیون

احساس نیاز به داشتن تفکر راهبـردي بـیش از پـیش احسـاس      المللی، بین  ها و نفرات در رویدادهاي جهانی و  تیم

هـا   سـازمان  مـدیران  بـین   در با وجود گذشت بیش از دو دهه از معرفی تفکر راهبردي و لزوم توجه به آن   .شود می

بنـابراین در ایـن   . داردهـاي وجـود    قابلیت تفکر راهبـردي روسـاي فدراسـیون    هنوز تحقیقات اندکی در خصوص

روسـا و کارکنـان    قابلیـت مـدیریت مشـارکتی و تفکـر راهبـردي در بـین       تا  میـزان   پژوهش تالش گردیده است 

هـاي   روسـا و کارکنـان فدراسـیون    مدیریت مشارکتی رابطه  میزان  ،همچنین . هاي ورزشی مشخص گردد فدراسیون

  . عرضه شودبه صورت مدلی   ،ورزشی با تفکر راهبردي

  روش شناسی پژوهش

مقطعـی       ،زمـانی     لحـاظ       بـه و  ارتبـاطی  -علـی      نوع از    روش،     نظر     از        ،کاربردي    نوع     از      ،هدف    لحاظ      به    پژوهش     این 

 نفـر از  900شـامل  آمـاري  جامعه. گردیداستنباطی استفاده  -توصیفی        هاي آماري  در این پژوهش از روش .باشد     می

 ایران اسالمی هاي ورزشی جمهوري فدراسیون تمامی کارشناسان ها و کمیته مدیران دبیران کل، رئیس، رؤسا، نواب

فدراسیون  22کارشناسان در  ها و کمیته مدیران دبیران کل، رئیس، نفر ازرؤسا، نواب 269شامل  نمونه آماري .است
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و  دو، جـودو ي، رانـداز یت، تنیس روي میـز،  تکواندو، بوکس، بسکتبال، نتونیبدماسکواش، اسکی، (منتخب ورزشی

ي و بـردار  وزنه، بالیوال، هندبال ی،هاکی، کشت، کاراتهی، قرانیقا، فوتبال، رجهیو ش شنا، شطرنج، کیمناستیژی، دانیم

 تحقیـق  ایـن  در .ندتصافی ساده انتخاب شده ا به صورت 1جدول کرجسی و مورگان که بر اساسمی باشد  )ووشو

بـراي   و )1381رنجبـر،  و لبـاف ( اي گویـه  16ی مشـارکت  تیریمـد  براي سنجش مدیریت مشارکتی از پرسش نامـه 

 اي درجه پنج مقیاس استفاده گردید که با) 1998( لیدکا اي گویه 28از پرسش نامه استاندارد  تفکر راهبرديسنجش 

  .اند شدهنمره گذاري  5 –1 خیلی زیاد تا لیکرت ازخیلی کم

روایـی سـازه از طریـق تحلیـل عـاملی       بـه صـورت   تفکـر راهبـردي  هـاي مـدیریت مشـارکتی و     پرسشنامه روایی

و تفکـر   α=88/0هاي مـدیریت مشـارکتی    پایایی پرسشنامه، که برازش متغیرهاي پنهان را تایید کرد )CFA(تاییدي

براي برازش متغیرهاي پنهان و  در این پژوهش .تعیین شد) کرونباخ لفايآ(ضریب اعتبار از طریق   α=96/0راهبردي

 مدل اندازه گیـري، مـدل سـاختاري و   (ي ساختار هاي همعادلسازي  هاي مدلاز روش زمون فرضیه هاي پژوهش آ

  .استفاده گردیدنیز  LISREL هاي فوق از نرم افزارهاي آماري در انجام آزمون. استفاده شد) مسیرتحلیل 

  ي پژوهشها یافته

  توصیف متغیرهاي مورد بررسی

هاي مرکزي و پراکندگی توصیف  بر اساس شاخص تفکر راهبرديدر این بخش متغیرهاي مدیریت مشارکتی و 

  .شوند می

  هاي توصیفی متغیرهاي مورد بررسی شاخص: 1جدول 

 Min Max R  و مولفه متغیر
X  S 

  35/15  45/55  68  80  16  مدیریت مشارکتی

  19/21  22/92  112  140  28  تفکر راهبردي

n =269  

. کند را توصیف می تفکر راهبرديو  هاي مرکزي متغیرهاي مدیریت مشارکتی اطالعات جدول فوق شاخص

و ) X=22/92(تفکر راهبردي و میانگین ) S=35/15(و انحراف معیار آن ) X=45/55(میانگین مدیریت مشارکتی 

هاي  در فدراسیون تفکر راهبرديوضعیت مدیریت مشارکتی و  ،براین اساس .است) S=19/21(انحراف معیار آن 

  .باشد منتخب در وضعیت مطلوبی می

 باشد می ها بر روي متغیر مدیریت مشارکتی که شامل اثر مستقیم مولفه مدل ساختاري مدیریت مشارکتیتدوین 

 ، درباشد می تفکر راهبرديها بر روي متغیر  که شامل اثر مستقیم مولفهتفکر راهبردي  مدل ساختاري ).2جدول (

                                                           
1 Krejcie & morgan 
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 )01/0در سطح خطاي ( باشد - 5یا کوچکتر از  5بزرگتر از  tمقدار که در صورتی . نشان داده شده است 4جدول 

  .منفی خواهد بود یارابطه معنادار مثبت 

  بر روي متغیر مدیریت مشارکتی ها مقادیر مدل اثر مستقیم مولفه: 2جدول 

  t  P  خطاي استاندارد  مقدار استاندارد شده  مقدار برآورد  اثر مستقیم متغیرها در مدل

  P>01/0  17/18  23/0  88/0  84/0  هدف گذاري بر روي مدیریت مشارکتی

  P>01/0  91/20  09/0  95/0  99/0  تصمیم گیري بر روي مدیریت مشارکتی

  P>01/0  86/19  14/0  93/0  94/0  حل مشکالت بر روي مدیریت مشارکتی

  P>01/0  63/18  20/0  89/0  83/0  تغییر و تحول بر روي مدیریت مشارکتی

n =269  

ي هدف گذاري بر روي مدیریت مشارکتی، ها مولفهدهد،  نشان می) 2جدول (آمده از مدل ساختاري  به دستنتایج 

)01/0<P, 17/18=t, 88/0=β( تصمیم گیري بر روي مدیریت مشارکتی ،)01/0<P, 91/20=t, 95/0=β( حل ،

، تغییر و تحول بر روي مدیریت مشارکتی )P, 86/19=t, 93/0=β>01/0(مشکالت بر روي مدیریت مشارکتی 

)01/0<P, 63/18=t, 89/0=β ( داري دارند معنیو  اثر مستقیم.  

  

  در مدل ساختاري مدیریت مشارکتی برازندگی آزمون هايشاخص: 3جدول

  عنوان شاخص  مقدار  دامنه مورد قبول  نتیجه

 P >05/0 78/3  χ2  تایید مدل

  df </χ2  89/1  df /χ2 3  تایید مدل

  RMSEA <08/0  058/0  RMSEA  تایید مدل

  SRMR<05/0  006/0  SRMR  تایید مدل

  GFI >90/0  99/0  GFI  تایید مدل

 AGFI >80/0  96/0  AGFI  تایید مدل

  NFI >90/0  00/1  NFI  تایید مدل

 NNFI >90/0  99/0  NNFI  تایید مدل

  CFI >90/0  99/0  CFI  تایید مدل

 IFI >90/0  00/1  IFI  تایید مدل

  RFI >90/0  99/0  RFI  تایید مدل

n =269  

برازش مناسب  ها نشان دهندهتمامی شاخص مقادیردهد،  نشان می) 3جدول (آمده از مدل ساختاري  به دستنتایج 

P> 78/3= ,05/0(باشد و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می 
2
2 89/1>3؛=df/χ2 05/0>08/0؛=RMSEA  ؛

05/0<006/0=SRMR99/0<90/0؛=GFI96/0<80/0؛=AGFI00/1<90/0؛=NFI99/0<9/0؛=NNFI؛ 
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90/0>99/0=CFI00/1<90/0 ؛=IFI99/0<90/0 ؛=RFI .( مدل ساختاري مدیریت مشارکتی ومقادیر  ،این اساسبر 

  .هستندداراي نکویی برازش  برازندگی، آزمون هايشاخص

  تفکرراهبرديساختاري  درمدلها  مقادیر اثر مستقیم مولفه: 4جدول 

  مقدار برآورد  اثر مستقیم متغیرها در مدل
  مقدار

  استاندارد شده

خطاي 

  استاندارد
t  P  

  P>01/0  13/17  27/0  86/0  72/0  نگرش سیستمی بر روي تفکر راهبردي

  P>01/0  85/18  17/0  91/0  71/0  عزم راهبردي بر روي تفکر راهبردي

  P>01/0  67/17  25/0  87/0  77/0  راهبرديتفکر فرضیه محور بر روي تفکر 

  P>01/0  18/19  15/0  92/0  75/0  فرصت طلبی هوشمندانه بر روي تفکر راهبردي

  P>01/0  75/17  23/0  88/0  76/0  تفکر به موقع بر روي تفکر راهبردي

n = 269 

روي تفکر راهبردي ي نگرش سیستمی بر ها مولفهدهد،  نشان می) 4جدول (آمده از مدل ساختاري  به دستنتایج 

)01/0<P, 13/17=t, 86/0=β( عزم راهبردي بر روي تفکر راهبردي ،)01/0<P, 85/18=t, 91/0=β( تفکر ،

، فرصت طلبی هوشمندانه بر روي تفکر )P, 67/17=t, 87/0=β>01/0(فرضیه محور بر روي تفکر راهبردي 

) P, 75/17=t, 88/0=β>01/0(تفکر به موقع بر روي تفکر راهبردي  و) P, 18/19=t, 92/0=β>01/0(راهبردي 

  .داري دارند معنیو  اثر مستقیم 

  تفکر راهبرديدر مدل ساختاري  برازندگی آزمون هايشاخص: 5جدول

  عنوان شاخص  مقدار  دامنه مورد قبول  نتیجه

 P >05/0 54/1  χ2  تایید مدل

  df </χ2  77/0  df /χ2 3  تایید مدل

  RMSEA <08/0  001/0  RMSEA  مدلتایید 

  SRMR<05/0  004/0  SRMR  تایید مدل

  GFI >90/0  00/1  GFI  تایید مدل

 AGFI >80/0  98/0  AGFI  تایید مدل

  NFI >90/0  00/1  NFI  تایید مدل

 NNFI >90/0  00/1  NNFI  تایید مدل

  CFI >90/0  00/1  CFI  تایید مدل

 IFI >90/0  00/1  IFI  تایید مدل

  RFI >90/0  00/1  RFI  تایید مدل

n =269  

برازش  ها نشان دهندهمقادیر تمامی شاخص دهد، می نشان) 5 جدول( ساختاري ل مد از آمده به دست نتایج

P> 54/1= ,05/0(باشد مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق می 
2
2 77/0>3؛=df/χ2 ؛
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08/0<001/0=RMSEA  004/0>05/0؛=SRMR00/1<90/0؛=GFI 98/0<80/0؛=AGFI00/1<90/0؛=NFI ؛

90/0>00/1=NNFI00/1<90/0؛=CFI00/1<90/0؛=IFI00/1<90/0؛=RFI .( مدل ساختاري این اساس مقادیر دربر 

 .هستندداراي نکویی برازش  برازندگی، آزمون هايشاخص تفکر راهبردي و

  تفکر راهبرديمقادیر مدل اثر مستقیم مدیریت مشارکتی بر روي : 6جدول 

  t  P  مقدار استاندارد شده  مقدار برآورد  اثر مستقیم متغیر در مدل

  P>01/0  66/15  93/0  91/0  مدیریت مشارکتی بر روي تفکر راهبردي

n = 269 

تفکر ي آن بر روي ها مدیریت مشارکتی و مولفهدهد  می نشان) 6 جدول( مسیر تحلیل در آمده به دست نتایج

  ).P, 66/15=t, 93/0=β>01/0( داري دارند و معنی ، اثر مستقیمراهبردي

  

  تفکر راهبرديمدل مدیریت مشارکتی و  برازندگی آزمون هايشاخص: 7لجدو

  نتیجه  دامنه مورد قبول  مقدار  عنوان شاخص

χ2  18/38  P >05/0 تایید مدل 

df /χ2  81/1  χ2/df <3  تایید مدل 

RMSEA  055/0  RMSEA <08/0  تایید مدل 

SRMR  012/0  SRMR<05/0  تایید مدل 

GFI  97/0  GFI >90/0  تایید مدل 

AGFI 93/0  AGFI >80/0  تایید مدل 

NFI  99/0  NFI >90/0  تایید مدل 

NNFI 99/0  NNFI >90/0  تایید مدل 

CFI  00/1  CFI >90/0  تایید مدل 

IFI 00/1  IFI >90/0  تایید مدل 

RFI  99/0  RFI >90/0  تایید مدل 

n =269  

هاي آزمون برازندگی مبین برازندگی مدل   شاخصدهد،  نشان می) 7جدول (آمده از تحلیل مسیر  دستبه نتایج 

P> 18/38= ,05/0(تاثیر مدیریت مشارکتی بر تفکر راهبردي هستند  
2
21 81/1>3؛=df/χ2 ؛

08/0<05/0=RMSEA 01/0<05/0؛=SRMR97/0<90/0؛=GFI 93/0<80/0؛=AGFI99/0<0/ 90؛=NFI ؛

90/0>99/0= NNFI00/1<0/ 90؛=CFI 00/1<90/0؛=IFI 99/0<0/ 90؛=RFI .(توان گفت مدیریت  لذا می

  .دارد مشارکتی بر تفکر راهبردي تاثیر مستقیم و معنی داري
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  تفکر راهبرديمقادیر استاندارد شده مدل مدیریت مشارکتی و : 1شکل 

  

  تفکر راهبرديمدل مدیریت مشارکتی و  tمقادیر : 2شکل 

  بحث و نتیجه گیري

هاي منتخب ورزشی  فدراسیوندر  تفکر راهبردي برمدیریت مشارکتی  بررسی تاثیر ،هدف از انجام این تحقیق

بر این . است) S=35/15(و انحراف معیار آن ) X=45/55(میانگین مدیریت مشارکتی  که داد نشان نتایج .باشد می

هاي هدف  مولفه .هاي منتخب در وضعیت مطلوبی قرار دارد وضعیت مدیریت مشارکتی در فدراسیوناساس، 

بر مدیریت ) β=89/0(تغییر و تحول  و) β=93/0(، حل مشکالت )β=95/0(ري ، تصمیم گی)β=88/0(گذاري 

 برازندگی آزمون هايشاخص همهتوان نتیجه گرفت که  می پس). P>01/0(داري دارند مشارکتی اثر مستقیم معنی

  .هستند شبراز داراي نیکویی ،مدل ساختاري مدیریت مشارکتی

براین . است) S=19/21(و انحراف معیار آن ) X=22/92(نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین تفکر راهبردي 

 .باشد وضعیت مطلوبی میهاي منتخب در  اساس وضعیت مدیریت مشارکتی و تفکر راهبردي در فدراسیون

، فرصت طلبی )β=87/0(، تفکر فرضیه محور )β=91/0(، عزم راهبردي )β=86/0(هاي نگرش سیستمی  مولفه
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س پ). P>01/0(داري دارند بر تفکر راهبردي اثر مستقیم معنی) β=88/0(و تفکر به موقع ) β=92/0(هوشمندانه 

 شبراز داراي نیکویی ،تفکر راهبرديمدل ساختاري  برازندگی آزمون هايشاخص همهتوان نتیجه گرفت که  می

 فوتبال فدراسیون در راهبردي تفکر مبنی بر وضعیت مطلوب )1392(احراري  تحقیق نتایج با نتیجه این .ستنده

 ستادي ارشد مدیران بین در سیستمی تفکر مطلوبوضعیت در خصوص ) 1392(و همکاران  امینی ایران، پژوهش

 راهبردي سنجش تفکر ،)2013(و همکاران  کمانگرتوسط تفکر راهبردي  مدل بررسی ،تهران پزشکی علوم دانشگاه

طلبی بر  فرصت و نگري آینده مفهومی، تفکر سیستمی، هاي تفکر مولفه تاثیر، )1387( خزاعی و مشبکی توسط

 منوریان، آقازادهتوسط ن تهرا شهرداري مدیران درراهبردي  تفکر سنجش، )1391(معمایی توسط   تفکر راهبردي

توان نتیجه گرفت که تفکر راهبردي و  از این رو می .همخوانی دارد  جینلیدکا مدلبر اساس  )1391( نژاد وشهامت

ست ا باشند و برازش مدل ساختاري نشانگر این هاي متخلف داراي وضعیت متفاوتی می هاي آن در سازمان مولفه

راهبردي اعم از نگرش سیستمی، عزم راهبردي، تفکر فرضیه محور، فرصت طلبی که همه شاخص و ابعاد تفکر 

کاظمی، پژوهش باشد که با نتایج  و در مجموع تفکر راهبردي در وضعیت مطلوب می هوشمندانه و تفکر به موقع

  .گردد تایید می )2012( کالرك و) 2007(، کرامادیس و تکیو)1390( جوادي پور و نوروز زاده

داري  هاي آن بر روي تفکر راهبردي، اثر مستقیم و معنی مدیریت مشارکتی و مولفه که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

مبین نیکویی برازش مدل ) تحلیل مسیر(نتایج آزمون مدل معاالت ساختاري ). P, 66/15=t, 93/0=β>01/0(دارند 

ریت مشارکتی بر تفکر راهبردي تاثیر مستقیم توان گفت مدی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تفکر راهبردي هستند و می

 تفکرراهبردي  هاي  مولفه مثبت در خصوص تاثیر) 1390( نهند ساالري تحقیق نتایج با نتیجه این. دارد و معنی داري

 شغلی، عملکرد بري ریگ میتصم در مشارکت ریتاث مبنی بر )2007( واسبورنرایپرپژوهش   ،گیري تصمیم فرآیند بر

 بین عنادارم و مثبت رابطهپیرامون  )1392(پور  ، پژوهش ثابتانداز چشم کداشتن ی بر کارکنان نگرش

تحقیق سازمانی،  تحول و راهبردي تفکر بین معنادار و مثبت رابطه و راهبردي تفکر توانمندسازي کارکنان و

یمی و مشارکتی با میزان ترهبري   بین سبک  مثبت معنی دار ورابطه  پیرامون)  1392(سعادتی، صیادي و آهنگري 

با  راهبردي برنامه ریزي در تأثیر معناداري مشارکتمبنی بر ) 1392(تفکر راهبردي، همچنین نتایج پژوهش صادقی  

هاي تفکر راهبردي و   مولفه رابطه معنادار بین در خصوص ) 2012(پژوهش قربانی و کیانی   ، نتیجهعملکرد سازمان

تأثیر مبنی بر ) 1392(، همچنین نتایج گل محمدي، کفچه و سلطان پناه راهبردي تغییر برايکارکنان  آمادگی

  .تفکر استراتژیک هم خوانی دارد آفرین بر میزان  تحول رهبريمعناداري 

براي انطباق خود  ها سازمان سایر هاي ورزشی همانند فدراسیون توان نتیجه گرفت که میفوق،  مراتب به عنایت با

ها نیز  حاکم بر فدراسیون مدیریتبراي این امر نوع  که نمایند میاستفاده  تفکر راهبردياز توانمندي  تغیربا شرایط م

همچنین موفقیت در . می نماید ناپذیر اجتناب و ضروريرا  مشارکتی شیوه بهمدیریت  و تواند تاثیر گذار باشد می
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یاد بگیرند که چگونه موارد پیچیده و و کارکنان  هاي مدیریت ارشد است که تیم تفکر راهبردي مستلزم اینحوزه 

از مزیت پتانسیل هم افزاي چندین مغز به جاي یک مغز  و دیگر کشف کنندیکمتناقض را از طریق گفتگو با 

ترکیب  و هم افزاییایجاد با  قادرند باشند، مجهزمدیرانی که به قابلیت تفکر راهبردي . گردندبرخوردار 

با به  فدراسیون کارکنانهمچنین روسا و . بیابند ی خالقانه براي موفقیت سازمانیراهکارها ،هاي کارکنان استعداد

 دستیابی در، ضمن ارتقاي شایستگی و توانمندي کارکنان هاي آن در ساختار خود و مولفه تفکر راهبرديکارگیري 

کاهش ، تفکر و برنامه ریزي براي آیندهدستیابی به  :مزایایی چوناز توانند  می یسازمان مقاصد وها  هدف کسب به

زمینه هاي از جمله . برخوردار گردندزمان ارائه خدمات، رضایت مشتریان و بهره وري سازمانی موثر و مفید 

در تصمیم گیري و تفویض اختیار توسط  همگانیمشارکت ، توانمندي و شایستگی که کارکنان باید به کار گیرند

ذهن مدیران بستر مناسبی را براي  زيآماده سا که بدیهی است .باشد هاي کاري  می مدیران ارشد و تشکیل تیم

موثر ت تصمیم گیري راهبردي جه و آنان را در کسب تسلط آورد  ها فراهم می  رواج تفکر راهبردي در سازمان

   .یاري خواهد رساند
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The research was to study the effect of participative management on strategic 
thinking among selected Iranian sports federations. Measuring instruments included 
Participative Management Questionnaire (Labaf and Ranjbar, 1381) and Strategical 
Thinking Standard Questionnaire (Liedtka, 1998) were Applied with validity through 
Confirmatory Factor Analysis (CFA). Cronbach's Alpha Coefficients Participative 
Management Questionnaire (0.88) and Strategical Thinking Questionnaire was (0.96) 
determined. The statistical population of the research was including 900 directors and 
staff of sports federations in Islamic Republic of Iran. Sample of 269 were chosen 
randomly sampling on the basis of the Krejcie and Morgan. The research method is 
Causal Research that using Structal Equation Models (Structal Equation & path 
diagram) was analyzed by using LISREL statistical software. Results indicated that 
there was positive significant impact on some components of Participative 
Management (goal setting, decision making, problem solving and change).Also, there 
was positive significant impact on some components of Strategical Thinking (System 
Perspective, Intent Focus, Hypothesis Driven, Intelligent Opportunism and Thinking 
in Time). Totally, Participative Management was of positive significant impact on 
Strategical Thinking. Those sequential model fitting procedures indicated impacted 
participative management on strategical thinking among selected Iranian sports 
federations. Therefore, by setting goals and developing a cohesive participatory 
between managers and staffs of sports federations can be identified improving 
strategical thinking in sports federations on the future. 
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